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Lars Larsen under filosofisk samtale i drivhus. Foto: Britt Skousen

Et påskebillede
Filosofisk samtale i drivhus

Tilflyttere i Klintebjerg
Nærvarme undersøges

Målsætning: ”Vi vil være en aktiv, lyttende og inddragende kirke”

Klumme ved Keld B. Hansen

Glædelig påske
På Hvidovre hospital møder en sygeplejerske
på arbejde. Hun arbejder på afdelingen for
corona patienter. Idet hun træder ind på sin
afdeling, kommer hun forbi en stue, hvor en
af hendes patienter får akut hjertestop.

dig frelser og forsoner”, beskrives Jesu død
på korset som Jesu selvhengivende kærlighed, der kan gøre indtryk og smelte det
hårde og kolde i et menneske.
Dertil kommer opstandelsen, som også er et
tema i påsken. Det allerstørste tema, faktisk, fordi Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen gir os et håb om, at vi får del i
Guds opstandelses kraft. Allerede nu, når vi
lever livet, ser påskeliljerne springe ud,
mærker kærligheden, ser børns glæde osv.
Men også en gang når livet er slut. Også til
den tid kan vi sætte vort håb til Guds opstandelses kraft.

Sygeplejersken har endnu ikke nået at iføre
sig værnemidler, men hun betænker sig
ikke. Hun kommer straks patienten til undsætning og redder hans liv. Efterfølgende fik
sygeplejersken corona i svær grad, og hun
lider den i dag i dag af følgerne.
Jeg hørte TV-lægen, Peter Qvortrup Geisling, fortælle historien. Historien gør én taknemmelig over for vores sundhedspersonale, der det sidste år har gjort en ufattelig
stor indsats. Og historien er en stærk historie, fordi en sygeplejerske risikerer sin egen
sikkerhed for at redde et andet menneske.
Det bliver altid en stærk historie, når nogen
risikerer liv og lemmer for andre mennesker,
og derfor er det også stærkt, når Jesus i
påsken risikerer sin egen sikkerhed, og det
hele ender med, at han dør på korset.
Man kan spørge, hvad det skal til for, og
hvad det kan betyde for mig. Og et svar må
være, at her er Guds søn, som viser os, at
han gerne vil nå os med kærlighed og tilgivelse. I den elskede salme af Grundtvig, ”Hil

Vi ønsker vore læsere en glædelig påske!!!

Påskeartikel af Lars Larsen, Østrup

Betragtninger over et påskebillede
Påsken er så ubetinget den længste og vigtigste højtid i den kristne kirke, og uden den
er det mere end tvivlsomt, at kristendommen blev til. Men samtidig er der noget
svært begribeligt over den trods de fire
evangeliers omfattende beretninger om de
begivenheder, der udspandt sig den sidste
uge i Jesu jordiske liv. For hvorfor skulle
Han palmesøndag tiljubles som en konge for
siden – efter indstiftelsen af nadveren under
påskemåltidet skærtorsdag – at blive svigtet, forrådt, tortureret og pint til døde på et
kors langfredag – for endelig at opstå fra de
døde påskemorgensøndag? Spørgsmålene er
mange og svære at tale om – endsige finde
svar på, og nogen gange kunne man føle sig

fristet til at følge en af det 20. århundredes
helt store filosoffer, der en gang sagde, at
”det man ikke kan tale om – om det må
man tie.”
Men selvfølgelig skal der tales om påsken – i
al dens ubegribelighed. For det var som
nævnt her, at alt – midt i en tilsyneladende
tragisk slutning - tog sin glædelige begyndelse.
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To billeder
Mange har sikkert gjort den erfaring, at
kunstværker evner at formidle både følelser
og erkendelser, som det blotte ord ikke på
samme måde er i stand til. Sådan har jeg

det især med musik, men af og til også med
billedkunst. Og her ved påsketid er der et
ganske bestemt billede, jeg ikke kan blive
’færdig’ med. Det er malet i 1951 af den
spanske surrealistiske kunstner Salvador
Dali. Maleriet hedder ”Johannes af Korsets
Kristus”, og det er i enhver forstand en enestående fremstilling af Jesu korsfæstelse.
Dali fortæller et sted, at han en nat havde
en drøm, hvor han så et billede, tegnet af
Johannes af Korset, der var en spansk digter, teolog og mystiker fra 1500-tallet. På
Johannes’ tegning ser vi lidt sløret Jesus
skråt ovenfra med hænderne naglet til korset og med hovedet hængende ned mod en
tynd og forpint krop.
Det var det billede Dali så en nat, og han
fortæller: ”I starten – det var i 1950 – havde
jeg en kosmisk drøm, hvor jeg så dette billede i farver og som i min drøm repræsenterede atomets kerne. Denne kerne antog senere en metafysisk betydning, og jeg betragtede den som selve universets enhed – Kristus.”
For at kunne male denne vision, som han
ønskede det, måtte han have hjælp fra en
stuntman, der blev hængt op, så Dali kunne
se, hvorledes kroppen tager sig ud fra den
vinkel, han ønskede at betragte den fra
samt for at danne sig et indtryk af tyngdekraftens påvirkning på menneskekroppen.
Og da det var på plads, kunne han begynde
at male.
Et forsøg på en tolkning
Dali blev færdig med sit billede i 1951, og
det befinder sig nu på et kunstmuseum i
Glasgow. På maleriet ser vi Jesus hængende
på et kors, der er løftet langt bort fra Golgata og de enten hånende eller rædselsslagne
og sørgende mennesker, så det nu svæver i
himmelrummet. Som på Johannes’ billede
ser vi den korsfæstede ovenfra, med sænket
hoved, og tegner man en streg fra hans
udstrakte arme og ned til hans fødder opstår
en trekant, der giver allusioner til Treenigheden.

”Johannes af Korsets Kristus” af Salvador Dali
Hvorfor har du forladt mig?” og døde – omgivet af gudsforladthedens mørke. Men end
ikke dér var Jesus ladt alene – synes billedets budskab at være. Dali lader os se den
korsfæstede fra Guds perspektiv. Med Guds
øjne ser vi ned på den korsfæstede, der således ikke er ladt alene. Han er tværtimod
omgivet af det lys fra Gud, som selv ikke
gudsforladthedens mørke kan få bugt med.
Og med Guds øjne ser vi på vores verden,
som den tager sig ud for Gud, når han ser på
den i lyset af den korsfæstede.

Man fornemmer en ophøjet ro omkring korset, der befinder sig midt i et mørke, der er
ved at vige for det lys, der vælder ned over
den korsfæstede skråt ovenfra, og som samtidig breder sig fra korsets fod, hvorfra det
allerede har spredt sig over jorden.
Det øjeblik, som Dali har fastholdt og løftet
op i kosmiske sammenhænge, kan være det
øjeblik, da Jesus skreg: ”Min Gud! min Gud!

Dalis maleri af Jesu død på korset fremstilles
således som en kosmisk begivenhed, der
rummer altet i tid og rum ligesom det også
rummer billedets betragter. På ethvert sted
og på enhver tid inddrages betragteren i
denne begivenhed og bliver samtidig med
den.
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Maleriet og Det ny Testamente
Er denne tolkning af maleriet i overensstemmelse med Dalis intention med sit værk må
man sige, at han deler opfattelse med hele
Det ny Testamente. For her lyder gang på
gang: ’Gud oprejste Jesus fra de døde. Vi
har set Ham’, og ud af dette budskab blev
kristendommen født. Jesu opstandelse er
Guds egen bekræftelse af, at langfredags
mørke og død ikke skulle have det sidste
ord, men tværtimod blev overvundet, hvorved hele verden var blevet ny og genskabt,
fordi den nu havde fået en ny fremtid – Jesu
fremtid. Som Paulus skriver et sted: ”For i
Ham har Gud besluttet at samle al fylde, ved
Ham har Gud bestemt at forsone altet med
sig, fred skabte Gud ved Hans blod fra Hans
kors, udsoning med alt på jorden og alle de
kosmiske magter.”

Jesu død
Som betragter af billedet står man tilbage
med ét stort spørgsmål. For hvorfor skulle
Guds Søn dø? Tidligere, men ind imellem
også nu om stunder hørte og hører man, at
det skulle Han, fordi Han som et andet offerlam tog vore synder på sig og lod sig ofre
for at formilde en streng og vredladen Gud.
En sådan forståelse rammer efter min bedste overbevisning forbi målet og er ude af
trit med ånden i Det ny Testamente. Den
siger nemlig, at Jesu død var nødvendig for
at vise, at intet kan skille os fra Guds kærlighed. Jesu død er ensbetydende med at Gud
er trængt ind i dødens, lidelsens og ondskabens centrum og har sprængt det indefra.
Og den siger ligeledes, at Jesu død var
uundgåelig, fordi Han elskede verden med
Guds ubetingede og kompromisløse kærlighed, der ikke kan gå på akkord med det
onde ved at besvare ondt med ondt. Dog:
en sådan kærlighed er sårbar og indebærer
lidelse, fordi den let kan blive det ondes og
dødens offer. Men den besejres aldrig af
dødens og ondskabens magter – det har vi
Guds ord for i Jesu død og opstandelse!

Sådan lød det i det første kristne menigheder, og en mere rammende tekst kan vel
næppe findes som ledsager til Dalis maleri,
hvor korset er anbragt midt i altet, og den
kosmiske fred har fundet udtryk forneden i
billedet, der domineres af de dybblå farvetoner, der symboliserer evigheden: En genfødt
himmel og en genfødt jord.

Referat ved Keld B. Hansen

Filosofisk samtale i Lars´drivhus
Hvad sker der, når man inviterer Lars Larsen, Østrup, Peter Kirkeby, Klintebjerg, og
Tessa Gjødesen, Ørritslev Skov - alle medlemmer af kirkebladets redaktionsgruppe - til
en filosofisk samtale i Lars´ meget lækre
drivhus? Ja, det kommer der en rigtig god
snak ud af, og det du læse om i denne artikel.
Samtalen varede præcis en time. Imens der
blev snakket, spiste vi Lars og Jannes hjemmebagte kage og drak kaffe og te. Spørgsmålene havde jeg, Keld, samlet. Nogle af
dem havde jeg selv fundet på, mens andre
er opfundet af den franske forfatter, Marcel
Proust.
Da vi havde sat os godt til rette i det lune
drivhus startede interviewet med:

Referenten. Foto: Britt Skousen

Hvad er du mest optaget af lige nu?
Stilhed!...... Så kommer Tessa på banen:
- Jeg er lige nu meget optaget af livskvalitet.
Det er noget, jeg er kommet til at tænke
ekstra meget over her i corona-tiden.
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Hvad vil du gerne
være bedre til?
Tessa: Jeg ville gerne
kunne bygge et drivhus,
som det, vi sidder i. Det
kan du godt være stolt
af Lars, siger Tessa.
Også længerne i den
gamle gård, som Lars
har renoveret - det er
virkelig flot!
Og så ville jeg gerne
være bedre til at lave
mad, fortsætter Tessa.
Det er jeg ikke så god
til. Så kunne jeg aflaste
min mand, Klaus.

Lars Larsen. Foto: Britt Skousen
Peter: Jeg er optaget af, at min drøm om at
sejle over Atlanten i min egen sejlbåd pludselig blev blokeret af corona-pandemien. Jeg
skulle være sejlet sidste sommer fra Klintebjerg til Caribien. Efter at det blev aflyst,
befinder jeg mig i en slags depressiv tilstand, så jeg kæmper for at hoppe tilbage til
normalen.

Peter: Jeg vil gerne væ-

re bedre til at være i nuet. Jeg er slem til at
være alle andre steder i mit hoved. Man er
hele tiden på vej et andet sted hen.
Hvad kan du ikke undvære?
Tessa: Jeg kan ikke undvære min familie
Peter: Jeg kan ikke undvære mine børn og
min kone, Lisbeth.

Lars: Ja, det er rigtigt, at corona har accelereret spørgsmålet om livskvalitet over for et
eksistentielt vakuum.

Lars: Jeg er enig med jer. For mig er det
vigtigt med familie og venner, og i denne
corona-tid bliver det også mere og mere
klart, hvad der betyder noget.

Tessa: For mig er corona-tiden et pusterum,
et åndehul med tid til at tænke. Jeg har også oplevet, at det var trættende at komme
tilbage og møde mennesker på arbejdspladsen. Det har fået mig til at tænke på, at jeg
måske er mere introvert end jeg først troede.

Tessa: Ja, covid 19 har været et wake up
call. Det har pudset vore briller.
Hvad tror du på?
Tessa: Jeg tror på Gud og på næstekærligheden. Jeg sætter min lid til næstekærligheden. Det, at man kerer sig om sin familie og
dem, man er i berøring med. For eksempel
medarbejdere. At man sætter et værdifuldt
aftryk, og at man lytter til andre.

Peter: Ja, man kan godt blive socialt forskrækket, når man gennem længere tid har
været isoleret. Men en dag spiste jeg morgenmad sammen med kolleger. Vi fortalte
vittigheder og grinede helt vildt, og det var
et massivt energiboost.

Peter: Jeg tror på det bedste i mennesker,
og kan slet ikke håndtere usandheder. Det
er måske lidt naivt, men det tror jeg på,
indtil det modsatte er bevist. Det betyder
også, at jeg somme tider får et gok i tuden.

Hvad er du stolt af?
Peter: Jeg er stolt af Klintebjergområdet. Af
den energi, der er her. Af dem, der bidrager
til udvikling af det her samfund. Det er et
sindssygt fedt sted at bo.

Lars: Det er godt, vi er udstyret på den måde, og godt at tillid og ordentlighed betyder
meget for os som danskere.

Tessa: Jeg er stolt af mine børn. Alle fem.
Og det er dejligt at se, at de vokser sammen
og er gode sammen. Det er det største, jeg
har været med til.

Peter: Det er nok også derfor, vi er verdens
lykkeligste folk.
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Tessa: Ja, og hvis vi virkelig bliver trådt på,

kærlighed. Den betyder
mest. En lærd person
spørger et sted, hvad
Jesus vil sige er det
vigtigste bud, og han
svarer, at der er to bud:
at du skal elske Gud og
din næste.
Tessa: Og så er tilgivelsen vigtig, og der vil jeg
sige, at tilgivelsen er
lettere, jo mere korttidshukommelse,
du
har.

Filosofisk samtale i drivhuset. Foto: Britt Skousen

Peter: Det går i hvert
fald ikke at være sur og
være sindssygt optaget
af det, andre har gjort

mod en.

så kommer vikingen op i os, og så griber vi
ud efter køllerne.

Lars: På en måde er vi alle som et stykke
bøjet træ. Det er målet, at vi går oprejst, og
det, der skal til, er tilgivelsen.

Lars: Det er interessant, det med tillid, at
den er der bare. Et træ kan stå i 200 år, og
det kan væltes på fem minutter. Sådan kan
det også gå for os, og alligevel har vi en stor
tillid. Tillid gør det for eksempel nærliggende
at se det som Guds nærhed. Troen på Gud
betyder også noget for mig. Selv om jeg
godt kan komme i tvivl.

Tessa: Det er det fede ved at blive ældre.
Man får en ro og en tryghed. Der kommer
ikke længere de store overraskelser.

Tessa: Tvivlen er jo også vigtig, for så reflekterer man. I Danmark tror vi også på, at
vi er lige. For alle er faldet i folkeskolegryden som børn, og på den måde har vi
fået et godt fundament.
Peter: Vi har jo også et samfund med en
flad struktur.
Tessa: Ja, og vi analyserer og er kreative.

Peter: Og er nysgerrige på det, der sker i
verden… jeg tror ikke på Gud. Jeg tror på
tilfældigheder, og jeg tror ikke på en overordnet mening med det hele. Jeg mener, vi i
stor udstrækning er herrer over, hvor vi vil
styre os hen.
Lars: De to ting behøver jo ikke at udelukke
hinanden. Det ansvar, man har for sit liv,
kan man ikke lægge fra sig uanset om man
tror eller ej. Og jeg tror heller ikke, at alt er
forudbestemt.
Peter: Hvad er så det at tro på Gud?
Lars: En måde er - som Tessa siger - næste6

Peter Kirkeby. Foto: Britt Skousen

også en masse forsikringer, men de ulykker,
man har forsikret sig imod, kommer ikke.
Sådan slutter samtalen. Der sker lidt pludseligt, men timen er gået, og folk skal videre.
Det har virkelig været hyggeligt og meget
givende. Og på vej ud af døren bliver det
foreslået, at alle mine forberedte spørgsmål
(nåede ikke at stille dem alle) kommer i
kirkebladet, så man kan bruge dem derhjemme.

Peter: Ja, som ung kunne man bekymre sig
om alt muligt, hvor man i dag tænker, ”så
slap dog af”.
Tessa: Ja, der er jo mange ting, man kan
frygte, som slet ikke kommer. Johannes
Møllehave har talt om ”Skuffelser, der ikke
gik i opfyldelse”.
Peter: Der er virkelig meget, man bekymrer
sig om, der ikke bliver til noget. Man tegner

Hvem ved, måske får spørgsmålene jer til at

Tessa Gjødesen. Foto: Britt Skousen

Filosofisk samtale den 19. marts 2021
1. Hvad er du allermest optaget af lige nu?

10. Hvad er en god gerning?

2. Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?

11. Hvordan vil du gerne huskes?

3. Hvad er du stolt af?

12. Skal klima og miljø koste noget?

4. Hvem er dine helte i det virkelige liv?

13. Hvad vil du være bedre til?

5. Hvad er det bedste ved at bo der hvor du

14. Hvad kan du ikke undvære?

bor?

15. Hvad er det bedste råd du har fået?

6. Hvad er lykken?

16. Hvordan vil du gerne huskes?

7. Hvad tror du på?

17. Hvad er du bange for?

8. Hvad er meningen med livet?

18. Hvad mener du om Israel – Palæstina

9. Hvad er den største synd?
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konflikten?

Tilflytterinterview ved Keld B. Hansen

Emilie, Erik og Felix er flyttet til Klintebjerg

Felix, Emilie og Erik Simonsen samt Tytte foran deres hus i Klintebjerg
Tilflytterinterviews kommer næsten
altid i stand efter at vore læsere, fortæller kirkebladsredaktionen om, hvor
der er kommet tilflyttere. Sådan gik
det også denne gang, hvor jeg hørte, at
nu var der flyttet nye folk ind i bjælkehuset, Klintebjergvej 119 i Klintebjerg.

har fået sit eget kontor. Vi har også fået en
have, som vi kan arbejde i, og som vi vil
nyde at opholde os i. Her i Klintebjerg er der
masser af frisk luft, her er mørkt om natten,
så man kan se tusindvis af stjerner, og her
er Eriks familie tæt på. Samtidig kan man
hurtigt komme til Odense og ud på motorvejen, så det føles alt sammen rigtig godt.

Jeg kendte allerede Erik, som er en af de
nye tilflyttere. Erik er nemlig vokset op i
Klintebjerg; hans mor, Dorthe Karlsen bor
stadig i Klintebjerg, og hans mormor, Bente
Karlsen, bor i Daugstrup. Erik er dermed en
af de lokale, der er flyttet tilbage til det område, som han kom fra.

Eriks udfordring er dog, at man ikke kan få
pizzaer bragt ud, sådan som man kan, når
man bor i Odense. Til gengæld er pizzaerne
ikke så dyre i Otterup, og de er meget hurtige til at lave dem! Emilies udfordring er alle
de høns og haner, der findes i nabolaget, og
hun siger, at hanerne desværre ikke galer
samtidigt men afløser hinanden med deres
galen. Men samtidig er naboerne enormt
flinke, og forleden var der en, der kom over
med kage og en friskbagt bolle; det var rigtig sødt gjort.

Aftalen om et interview traf jeg med Eriks
kone, Emilie, så en dag i midten af marts,
sad jeg over for Emilie, Erik og sønnen Felix
på 3 år i deres hyggelige stue. Hunden, Tytte, havde hilst ivrigt på mig, da jeg kom, og
nu lå den forholdsvist roligt i hundekurven.
Overvejende positivt at flytte fra Odense til Klintebjerg
Det er dejligt, at vi er flyttet fra Odense og
her til Klintebjerg, forklarer Erik og Emilie.
Vores nye hus er lækkert og lyst, og Emilie
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Erik, Emilie og Felix flyttede ind den 1. februar, og Felix er allerede startet i børnehaven Skovtroldene, hvor Erik også gik, da han
var barn. Faktisk har Felix nogle af de samme pædagoger, som Erik havde, da han gik
børnehaven.

børnetøj. Tøjet, de sælger, er både billigere
end nyt tøj, og det er fri for de kemikalier,
der findes i nyt tøj; dermed er deres køb og
salg af genbrugstøj også gavnligt for miljøet.
Køb og salg af børnetøj er naturligvis også
godt for Børneloppen, der tjener penge på
udlejning af stande og på 15% af salgsprisen.

Erik og Emilie mødtes i Odense
Erik fortæller, at han også har gået på Skovløkkeskolen og senere på Realskolen i Otterup. Men som teenager længtes han efter at
komme væk fra Klintebjerg, for kammeraterne boede andre steder, og livet i Odense
føltes meget mere spændende.
Som ung flyttede Erik til Odense, hvor han
uddannede sig til tømrer og markedsføringsøkonom. Det var i Odense, at han mødte
Emilie, der var gode venner med Eriks svigerinde.

Ideen med Børneloppen startede for 4 år
siden i Valby. For to år siden startede forretningen i Odense, og nu er man allerede oppe på ni forretninger i Danmark og én på
Island. Man er for øjeblikket i færd med at
åbne en ny forretning i Kolding; den bliver
Erik også indehaver af, og det glæder han
sig meget til. Han synes, det er sjovt med
den udfordring det er at være selvstændig
og at drive sin egen forretning. Coronaåret
har naturligvis også ramt hans arbejdsplads
hårdt, men mon ikke der nu er lysere tider
forude.

Emilie, fortæller, at hun kommer fra Horsens, og at hun flyttede til Odense for at
uddanne sig til socialrådgiver. Ganske kort
tid efter at hun har flyttet til Fyn, forelskede
hun og Erik sig i hinanden, og de har boet
sammen i Odense i syv år. Men efterhånden
fik de begge lyst til at flytte på landet, og nu
oplever Erik det som det helt rigtige at være
tilbage i Klintebjerg igen.

Efter 1½ times spændende samtale med
den nyeste familie i Klintebjerg takker jeg af
og kører hjem for at skrive artiklen. Hvis du,
kære læser, har kendskab til nye tilflyttere,
er du altid velkommen til at give mig et tip
på 23 47 41 44 / kha@km.dk

Går meget op i deres job
Både Emilie og Erik fortæller, at de går meget op i deres job. Emilie har et spændende
job som socialrådgiver i Kolding. Hun arbejder med sårbare gravide og med børn i 0 12-års alderen. Opgaven består i at hjælpe og yde støtte, så familierne får de
bedste betingelser for at kunne eksistere
som velfungerende familier. Emilie er
med i et rådgiverteam, der har til opgave
at være i dialog og i samarbejde med de
berørte familier for at kunne give den
bedst mulige vejledning og støtte.
For øjeblikket klarer Emilie det meste af
sit arbejde online og pr. telefon. Hun skal
kun til ganske få møder i Kolding. Hun
siger, at med det arbejde, hun udfører,
giver det god mening, at hjemmet i Klintebjerg ligger et stykke vej fra arbejdspladsen.
Erik fortæller, at han er optaget af sit
arbejde som indehaver af ”Børne-loppen”
i Odense. I Børneloppen sælges genbrugs
børnetøj, barnevogne, klapvogne, legetøj
m.m. Konceptet går ud på, at folk kommer ind med ting, de gerne vil sælge. Hos
Børneloppen får de oprettet en stand, og
kunderne prissætter selv deres varer.
Derefter er det opgaven for de ansatte i
butikken at sælge videre, og derfor er
butikken en god ide for dem, der gerne
vil sælge deres aflagte børnetøj. Børneloppen er også god og trendy i forhold til
alle dem, der gerne vil købe genbrugs
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Felix, Emilie, Erik og Tytte

Orientering ved Keld B. Hansen

Nyt fra kaffegruppen om Vedvarende Energi
Under Skovløkke Lokalråd har vi forskellige
”kaffegrupper”. En af dem er om Vedvarende Energi, og gruppen blev dannet ved et
borgermøde, der i februar 2019 blev afholdt
på Skovløkkeskolen.

Siden opstarten har vi modtaget 30.000 kr.
af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, og
vi har taget en række initiativer:
Studietur
Sidste år fik vi en aftale med Nordfyns Kommune om, at borgmester, politikere, embedsfolk, repræsentanter for de nordfynske
lokalråd samt vores udvalg skulle på studietur til Samsø. En del af aftalen var, at Nordfyns Kommune afholdt alle udgifterne til
studieturen. Hensigten med turen var at
studere, hvordan man på Samsø gennem
mere end 25 år har arbejdet med energiomstilling, så man i dag er CO2-neutrale. Det
har betydet et stort løft for erhvervslivet, det
har øget bosætningen og folk har tjent gode
penge på deres investeringer i fx. nærvarmeværker og solceller.

Gruppen består af Danni Kastberg, Jesper
Hansen, Kaj Hovhave, Kenneth Nielsen, Poul
Erik Nielsen, Sten Ørting og så mig selv.
Formålet med gruppen er at undersøge,
hvordan Skovløkkeområdet kan gennemføre
en omstilling til mere vedvarende energi. Til
gavn for klima og miljø, den enkelte borgers
pengepung og udviklingen af lokalområdet,
så vi fastholder og udbygger Skovløkkeområdet som et attraktivt område.
Vi tænker i udvalget, at der under alle omstændigheder vil komme en omstilling til
mere vedvarende energi. Derfor er det kun
en fordel, hvis vi, der bor i området, selv gør
vores indflydelse gældende og er med til at
bestemme, hvad vi skal satse på.

På Samsø har man også erfaring med at
rådgive gæster om vedvarende energi, og
det var meningen, at Nordfyns Kommune
kunne vende hjem fra turen med en plan
for, hvordan man skulle gribe omstillingen

Kort over Klintebjerg med placering a bygninger med varmebehov / Planenergi
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Kort over Østrup med placering af bygninger med varmebehov / PlanEnergi
an. Studieturen var først planlagt til juni
sidste år. Derefter var den planlagt til november. Indtil videre er den ikke blevet til
noget - nu venter vi blot på, at coronasituationen bliver så gunstig, at vi kan tage
af sted.

Af Nordfyns kommune har vi nu fået midler
til at gå et skridt videre. Det næste skridt
går ud på, at PlanEnergi undersøger, om de
store energiforbrugere er interesserede, og
ud fra interessen vil man lave en økonomisk
beregning på, hvor gunstig nærvarmen vil
være for forbrugerne. Det er altså endnu for
tidligt at sige, om vi får nærvarmeværker
her hos os. Det vil tiden vise.

Men i stedet for at bruge vores 30.000 kr.
på rejseaktivitet, har vores gruppe inddraget
Søren Hermansen fra Samsø og Per Alex
Sørensen fra PlanEnergi som vores konsulenter.

I forhold til alle dem, der ikke bor i de to
”interessante” områder, viser der sig måske
hen ad vejen smarte energiløsninger, som vi
kan se på. Vores arbejde er jo først lige begyndt.

Nærvarme
Vi har her i vinter brugt en del tid på at tale
med Søren og Per om muligheden for nærvarme. Nærvarme er en varmepumpeløsning, hvor flere store og mindre forbrugere
fra et lokalområde går sammen om et varmeværk. I februar bestilte vi PlanEnergi til
at lave en undersøgelse af, hvor i Skovløkkeområdet, der kunne laves nærvarme. Rapporten, som vi har fået, peger på to områder, hvor der kan være potentiale for nærvarme.
Det ene område udgøres af Klintebjerg Efterskole, Gudskov Svømmehal og den nærmeste bebyggelse.

Borgermøde og gode ideer
I vores gruppe for Vedvarende Energi planlægger vi også et borgermøde, hvor vi fremlægger vores arbejde til diskussion. Afhængig af forholdene holdes mødet i juni
eller august. Vi håber, at mange møder op
og deltager i samtalen.
Men vi er allerede nu interesserede i dine
spørgsmål samt gode ideer og forslag. Derfor kan du altid skrive til
Sten Ørting, oerting@adr.dk
Keld B. Hansen, kha@km.dk

Det andet område er Skovløkkeskolen,
Østrup kirke, Østruplund og den nærmeste
bebyggelse i Østrup.
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APRIL

GUDSTJENESTER I ØSTRUP, SKEBY OG GERSKOV KIRKER
Torsdag den 1. april kl. 19.30
Gerskov kirke
Skærtorsdag
Præst: Keld B. Hansen

Søndag den 11. april kl. 10.30
Østrup kirke
1. søndag efter påske
Præst: Keld B. Hansen

Fredag den 2. april kl. 10.30
Skeby kirke
Langfredag
Præst: Mattias Skærved

Søndag den 18. april kl. 10.30
Gerskov kirke
2. søndag efter påske
Præst: Keld B. Hansen

Søndag den 4. april
Gerskov kirke kl. 9.30
Østrup kirke kl. 10.30
Påskedag
Præst: Keld B. Hansen

Søndag den 25. april kl. 10.30
Østrup kirke
3. søndag efter påske
Præst: Keld B. Hansen
Fredag den 30. april kl. 9.30
Skeby kirke
Bededag
Præst: Mattias Skærved

MAJ

Mandag den 5. april kl. 9.30
Skeby kirke
2. påskedag
Præst: Mattias Skærved
Søndag den 2. maj kl. 9.00
Østrup kirke
4. søndag efter påske
Præst: Astrid Paludan

Søndag den 23. maj kl. 10.30
Østrup kirke
Pinsedag
Præst: Keld B. Hansen

Søndag den 9. maj kl. 10.30
Gerskov kirke
5. søndag efter påske
Præst: Keld B. Hansen

Mandag den 24. maj kl. 10.30
2. pinsedag
Gerskov kirke
Præst: Keld B. Hansen

Torsdag den 13. maj kl. 10.30
Østrup kirke
Kristi himmelfartsdag
Præst: Keld B. Hansen

Søndag den 30. maj kl. 10.30
Østrup kirke
Trinitatis søndag
Præst: Astrid Paludan

Søndag den 16. maj kl. 9.00
Skeby kirke
4. søndag efter påske
Præst: Astrid Paludan

Søndag den 6. juni kl. 10.30
Skeby kirke
1. søndag efter trinitatis
Præst: Astrid Paludan

Provst K eld B. Hansen, 23474144; Sognepræst M attias Sk ærved, 53841960;
Sognepræst Astrid P aludan, 51645178, Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov
kirker: Henning M adsen, 41263411; Organist: N iels Erik Clausen, 30556750.

NAVNE
Døde:
Ellen Vous

Hans Arne Jørgensen
Helge Bruun Christensen

Kirkens hjemmeside: w w w .oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk
Kirkens facebookside: Østrup, Sk eby og Gersk ov k irk e
Skovløkke Lokalråds hjemmeside: w w w .sk ovloek k en.dk
Kirkebladet er
trykt på FSC
certificeret papir,
der støtter bæredygtigt skovbrug
verden over.

Kirkebil: Ældre, der ik k e kan befordre sig selv, og som
gerne vil til gudstjeneste eller til møde i præstegården, er velkomne til at benytte sig af teletaxi ordningen. Udgiften for
brug at teletaxi kan refunderes af kirkekassen.

